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Protokoll fört vid Folkrace/rally sektionens årsmöte 14 02 10
§1

Mötet öppnades av sektions ledare Martin Carlsson som hälsade alla välkomna.

§2

Framlagd dagordning godkändes.

§3

Närvaron bestod av 14 medlemmar inkl. delar av styrelsen.
P-O Leandersson, Mats Johansson, Bo Cerwallius, Rolf Vadvedt, Thony Svensson,
Jonathan Berglund, Helen Fredsson, Joakim Strandell, Sebastian Idensjö, Lina
Leandersson, Karin Leandersson, Carl-Johan Hultenius, Christer Fredsson, Martin
Carlsson.

§4

Till mötesordförande valdes Martin Carlsson

§5

Till mötessekreterare valdes Mats Johansson.

§6

Till justerare/rösträknare valdes Lina Leandersson och Jonathan Berglund.

§7

Då kassören saknades på mötet redogjorde P-O Leandersson sektionens
ekonomiska resultat för det gångna året. Se bifogad resultatrapport.

§8

Verksamhetsberättelsen lästes upp. Bifogas

§9

Till sektions ledare för 1år valdes Martin Carlsson.

§10 Till ledamöter för 2år valdes Mats Johansson, Christer Fredsson Kent Strandell.
§11 a) Valberedning för sektionen. Väljs vid nästa ordinarie styrelsemöte.
b) Valberedning för h-styrelsen. Väljs vid nästa ordinarie styrelsemöte.
§12 a)Tävlings evenemang 2014: 2 dagars 2-3/5, juniorlägret 2/8 och final i smålands cup
18/10.
b)Träningar 2014: Styrelsen tar beslut, när de fått besked om när h-styrelsen lägger
sommarens 2 veckors tystnad. Mötet hade dock förslag på helgen innan midsommar,
och kort efter årets sista hemma tävling.
c)Funktionärsresa: Årsmötet var överens om att bjuda på festligheter med mat vid
årets 2 dagarstävling som tack för all hjälp. Punkten i dagordningen döps om till
funktionärs aktivitet vid kommande årsmöte.
d)Juniorlägret kommer att arrangeras som vanligt. Konceptet för detta arrangemang
känns väl inarbetat.
e)Arbetsdagar: Historiken säger att minst två arbetsdagar innan varje tävling måste
finnas. Då detta är viktigt att få till, beslutade mötet redan nu om följande datum, för
arbetsdagar innan maj tävlingen, 13/4,27/4 och 1/5. Styrelsen tar i god tid fram en att
göra lista.
f)Hemsidan: Styrelsen måste få till en uppdatering oftare för att sidan ska bli
intressant och få fler besökare.
§13 Övriga frågor: Årsmötet beslutade att i 2 dagarstävlingen skall fredagen köras i 4
omgångar.
Årsmötet såg inga hinder att man lägger ut inbjudan, innan första tävlingsmötet.
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Lina kollar om man vi kan få till en C-licens kurs.
Basse tittar lite på vad det innebär att ha ett större samarbete med SISU.
Årsmötet sa ja till att om större skylt för enskild sponsor, om avtalet ger en större
intäkter för sektionen.
Det fanns intresse av att ta fram en sektions jacka. P-O kollar detta.

§14 Ordförande Martin Carlsson tackade för visat intresse, och förklarade mötet avslutat.
Kvällen avslutades med smörgåstårta.
Vid Protokollet
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Mats Johansson

……………………………..
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